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JAZZCONCERT PJPJ
Jazzband ‘Call It Sextet’ met
gastzangeres Liesbeth Maiburg
ZATERDAG 14 MAART 2015, 20:00 UUR
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten
Het ‘Call It Sextet’ is een jazzproject dat
in december 2013 werd gestart door
Claudio Jr. De Rosa op de jazzafdeling
binnen het Koninklijk Conservatorium te
Den Haag; een jazzgroep die bestaat uit
een compleet saxofoonkwartet
aangevuld met contrabas en drums.
De groep speelt jazzstukken uit het
traditionele jazzrepertoire maar ook
modernere stukken. Het sextet speelt
ook nieuwe originele composities die
door henzelf geschreven zijn. Deze
stukken zijn ook speciaal gearrangeerd voor deze bezetting. Alle musici in dit
sextet hebben een klassieke achtergrond. Het geluid van de band varieert tussen
sax met bas en drums tot een soort van ‘Big band’ geluid. De stukken die de groep
speelt zijn zeer gevarieerd in stijl.
Enkele kritieken van gerenommeerde jazzmusici:
“Fijne arrangementen, goed uitgevoerd, muziek is interessant
en komt direct binnen!” - Javier Girotto
”Het sextet klinkt erg lekker, fris en origineel!” - Eric Ineke

Mede mogelijk gemaakt door:
• Audio van Hooidonk, Leiden
• CRealiTijd, technische workshops
• Frans Spendel Makelaardij
• Gemeente Voorschoten
• Grafisch bureau Grapefish
• Koeleman Accountants en
Belastingadviseurs

Liesbeth Maiburg is een Nederlandse jazz zangeres
die dit jaar haar bachelor afrondt aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Voordat ze aan haar
studie begon had ze al een grote liefde voor het
traditionele jazz repertoire, maar wat jazz echt betekent
leerde zij hier. En nu het vinden van een eigen weg in
de jazz; het combineren van een authentieke sound met
een integere vertolking van het repertoire, hierin
vrijheid vinden en dit wellicht met een vleugje
muziektheater. Inspiratie vindt zij in zangeressen als
Abbey Lincoln en Billie Holiday, in de muziek van
Strayhorn, Ellington, en meer. Liesbeth treedt
regelmatig op in kleinere formaties waarmee ze eigen arrangementen van jazz
standards speelt, en nu bij PJPJ als gast van het Call It-Sextet.

• Koninklijk Conservatorium
’s-Gravenhage
• La Donnafugata, Siciliaans
specialiteiten restaurant
• Martin Blok Meubelstoffeerderij,
Leidschendam
• Praktijk Frisolaan,
manuele- en fysiotherapie
• René Zoetemelk,
fotograaf en tekstschrijver
• Shalom, grill restaurant
• Slijterij Adegeest
• Sportfondsenbad Voorschoten
• Sportinstituut Goederaad
• Stichting Fonds tot steun,
Amsterdam
• Stichting Senioren Voorschoten

  

• Tandprothetische praktijk
Buschman

